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Soltész Márton

Csalog Zsolt

Argumentum Kiadó

Szubjektív szavak az olvasóhoz

Csalog Zsolt a barátom. Ezen nem változtat az sem, hogy itt hagyott 
minket. Nem tudok múlt időben beszélni róla. A barátság feltétlen. 
Csézsé, ahogy jelölni szerette magát, régész, néprajzos és szociológus 
is. Azonkívül, hogy író és grafikus. Hetvenháromban egy hosszú esti 
beszélgetésben elmondta, hogy végigharcolta a forradalmat. Ott állt 
előttem a hős. Aki géppisztolyt fogott, és percről percre kockáztatta az 
életét, helyettem, mindannyiunk helyett. Ekkor szerettem meg. Ezen 
sem változtat semmi.

Örültem, hogy Soltész Márton irodalomtörténész Csalog szerteága-
zó életművére szánta rá a sokéves, aprólékos nyomozást, a tudományos 
elemzést.

(Világlátásom a szerzőétől eltérő. Azt a  következtetését például, mely 
Zsoltot a szélsőjobboldalivá torzult egykori írónak szinte ikertestvére-
ként mutatja be, tiszta lelkiismerettel nem hagyhatom szó nélkül. Nem 
úgy van.)

S hogy ezt tisztáztam, vegyük sorra Soltész Márton jelentős erényeit. 
Nem fogadja el irodalmunk – s vele hazánk – kettévágását. Szereti köny-
ve hősét, s higgyék el, ez ritka. Jóakaratú. Alapos, fáradhatatlan.

Gondosan beszél Zsoltról. Egyenként a könyveiről. De azt sem ugor-
ja át, amikor belezsarolták, hogy jelentéseket írjon a titkosszolgálatnak. 
Korábban egy interjúkérdésre: „Hogy érintett?”, azt válaszoltam: „Ez 
rövid lesz. Fájt.” Soltész nem keni el, többet mond róla, mint az újságíró 
leleplező könyve. S e bővebb, komoly kutatáson alapuló leírás igazságot 
szolgáltat Zsoltnak.

Akit érdekel, ki ez a Csalog, milyen író és ember, vegye elő a Paraszt-
regényt, és ismerje meg a háború utáni korszak talán legfontosabb mun-
káját a magyar faluról. Vegye elő az Egy téglát én is letettem című kötetet, 
olvasson munkásról. Vegye elő a Kilenc cigány címűt, olvasson romák-
ról, igazat. Olvassa az „M. Lajos, 42 éves” címűt arról az emberről, aki 
túlélte a Gulág kényszermunkatáborát. Olvassa Soltész Márton munká-
ját, csak ajánlhatom mindenkinek.
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Az Argumentum Kiadó
és az MTA Könyvtár és Információs Központ
tisztelettel meghívja Önt

című munkájának bemutatójára.

A kötetet bemutatja

Kálmán C. György

irodalomtörténész
az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet 
tudományos főmunkatársa

A bemutató időpontja és helye:

2015. október 19., hétfő, 17 óra
MTA Könyvtár és Információs Központ
(Budapest V., Arany János u. 1., II. em.,  
előadóterem)

A kötet a helyszínen kedvezményes áron  
vásárolható meg.

Soltész Márton

Csalog Zsolt



Bő fél évtizedes kutatómunka eredménye  
ez a könyv. E „filológiai nagyregény”-ben a szerző 
egy olyan etikai-esztétikai értékrendet elevenített 

fel, amelyre ma, az irodalom, a műértelmezés 
és a könyv funkcióváltásának érzékeny, komoly 

felelősségvállalást igénylő periódusában égetően 
nagy szükség mutatkozik.

Hőse nem csupán a Péterek nemzedékének tagja 
volt, az „államosított irodalom” fáradhatatlan 

aktivistája, de szociálisan elkötelezett művész 
is, aki gazdag pályája során mindvégig egy olyan 

műfaj és beszédmód kialakításán fáradozott, 
amely végre hitelesen szólaltatja meg az eladdig 

mitikus ködbe vont vagy épp az irodalom hatá-
rain kívül rekesztett kisebbségi (paraszt, cigány, 
állami gondozott, hajléktalan, bűnöző) sorsokat. 

Csalog Zsolt a magyar dokumentumirodalom 
nagy műfajteremtője, amennyiben kidolgozta a 

vallomásos doku-portré formáját, s azt azután 
a novellától a kisregényen át a regényig számos 

műfajban igyekezett meghonosítani.

Soltész Márton (Budapest, 1987) kritikus, 
irodalomtörténész. A Károli Gáspár Református  
Egyetemen 2009-ben magyar, 2011-ben iroda-
lom- és kultúratudomány szakon végzett; 2015  
tavaszán a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen  
szerzett PhD-fokozatot. 2009-től kiadói szer-
kesztőként, majd megszűntéig a PoLíSz folyóirat 
rovatvezetőjeként dolgozott; jelenleg  
a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának 
kézirattárosa. Felhasznált irodalom című bemu-
tatkozó könyvét 2012 őszén a Magyar Írószö-
vetség, második, Működés című gyűjteményes 
kötetét 2013 tavaszán a Kráter Kiadó jelentette 
meg. Irodalomtörténészi tevékenységéért 2013-
ban Király István-díjjal tüntették ki.


